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Село Забір'я стало колискою євангельсько-баптистського руху в найзахідніших околицях
Галицького краю. Звідси проповідь Євангелії поширилась на сусідні села - Гійче, Волиця,
Нова-Кам'янка, а потім ще далі на села Стремінь, Батятичі.
Після Першої Світової Війни (1914-1918) почали повертатися до своїх міст і сіл молоді
люди з полонів і з переселень. Деякі з них повернулися віруючими в Христа й принесли з
собою Святе Письмо — Біблію. До Забір'я таким повернувся Григорій Булеґа й почав
своїм односельчанам читати її і пояснювати кожної неділі. Крім нього Добру новину про
спасіння тут проповідували два брати – Олексій і Василь Підгорецькі. Чимало людей
повірили в Господа Ісуса Христа як у свого особистого Спасителя, між ними були два
молоді юнаки: Микола Лютий і Микола Козак, які, вже як віруючі в Христа, пішли на
недалеку Волинь шукати таких самих віруючих, як вони, і знайшовши, 23-го серпня 1921
року, в селі Гриковичах вони разом з іншими, прийняли хрищення за вірою в дорослому
віці через занурення у воді.
Число віруючих в Забір`ї почало зростати і разом з цим посилювалися переслідування зі
сторони греко-католицького священика, який влаштовував побої віруючих у Христа, та з
боку польської поліції, яка розганяла богослуження віруючих і арештувала проповідників
Христової Євангелії таких як Макарій Нечипорук з Волині й Іван Петраш зі Львова, які
прибували до села проповідувати святе й живе Слово Боже.
В результаті праці згаданих братів у 1921 році в Забір'ї утворилася баптистська церква.
Перше святе водне хрещення відбулося у 1922 році. У 1938 році тут було 66 охрищених
членів, а з родинами — 96.
В Забір'ї відбулися перші двотижневі Біблійні Курси в Галичині, в місяці лютому 1924
року, на яких молодим братам викладав паст. Іван Петраш. В тому часі тут створено
Церковну Раду в Равському районі з 12 членів, яку очолював Григорій Домашовець. Ще в
цьому році посилилося переслідування українських баптистів, але воно ще більше
утверджувало їхню віру й витривалість.
В цьому ж році при громадах віруючих були організовані Недільні Школи для дітей, щоб
змалку навчати їх Слова Божого. В 1925 році в селі Забір'я відбувся Перший Галицький
З'їзд, на якому було 25 представників з Львівщини, Підкарпаття та Тернопільщини. Вже
раніше паст. І. Петраш випустив кілька номерів журналу «Свідок Правди», а на з`їзді
обговорювали справу видавання українського баптистського журналу.
15-16 вересня 1926 року в Забір'ї, відбувся Другий Баптистський З'їзд Галичини, на
якому був присутній пастор Василь Перетятко, який повернувся із США як місійний
працівник. Тут було вирішено друкувати український духовно-будуючий «часопис,
присвячений поширенню християнської думки». Перше число журналу «Післанець
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Правди» вийшло в січні 1927 року.
На початку 30-х років у Забір'ї розпочалася будова дому молитви, в якій допормагали й
інші церкви.
18-19 серпня 1935 року, в Забір'ї відбувся благословенний Богом З'їзд української
баптистської молоді при великому числі учасників. Ще один такий З'їзд української
баптист-, ської молоді відбувся 24 липня 1938 року під керівництвом паст. Григорія
Домашовця одразу ж після того, як так звані «християни» повибивали вікна в домі
молитви, забрали й спалили духовну літературу, Біблії і Нові Заповіти із церковної
бібліотеки.
Після Другої Світової Війни комуністичний режим конфіскував Дім молитви і почав
використовувати його як медичний осередок села, арештував провідного брата церкви
Григорія Пирога і вивіз його на Сибір, де він загинув безслідно.
Пробудження тридцятих років після війни припинилося, почався період, якій
ознаменований малою кількістю покаянь і значним відступленням від віри багатьох.
Після проголошення незалежності України віруючим віддали задню частину дому
молитви й аж за десять років, на переломі другого й третього тисячоріч, після посилених
старань віддано баптистській церкві увесь її будинок, який браття на протягом двох
років гарно відновили й приготували його до посвячення, яке відбулося 3-го червня 2001
року, за участі пасторів д-ра В. Матвіїва, д-ра В. Домашовця, М. Матвіїва, проповідника І.
Гайдучка й інших в присутності багатьох віруючих.
Пресвітерами у громаді села Забір'я в різний час були: Г.Домашовець, В.Гнідець,
М.Матвіїв.
В даний період пасторське служіння в церкві с. Забір`я виконує Богдан Нестор. Громада
налічує 20 членів.
На основі матеріалів журналу «Післанець Правди»

Кількість членів: 20

Пастор
Нестор Богдан Іванович
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